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     Helsinki, 13.8.2015 
 
 
 
RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO: Luonnos ampurata-asetukseksi ja luonnokset muu-
toksiksi ampuma-aseasetukseen sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon 
ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen (SM024:00/12).  
 
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää 
suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä. Liitto kantaa osaltaan vastuuta myös 
Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ylläpidosta. Reserviläisliiton yli 
36.000 jäsenestä lähes 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisen va-
paaehtoisen asepalveluksen. Sodan ajan tehtäviin sijoitetut ja muut reserviläiset voivat 
pitää yllä omia ampumataitojaan sekä fyysistä kuntoaan liiton 343 paikallisyhdistyksessä. 
 
Ampumaurheilu on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto ja lähes kaikki liiton jäsenyhdis-
tykset ovat myös ampumaseuroja. Monilla näistä yhdistyksistä on oma, pienehkö ampu-
marata, jota ylläpidetään talkootyöllä ja erittäin pienillä vuosibudjeteilla. Vuosittain Reservi-
läisliiton puitteissa järjestetään kymmenisen tuhatta erilaista ampumatilaisuutta ja -
kilpailua, joissa kirjattaan runsaat 60.000 osallistumiskertaa. Raportoinnin puutteiden joh-
dosta todelliset määrät ovat käytännössä vielä jonkin verran tätä suuremmat. 
 
Reserviläisliiton puitteissa harjoitettava ampumatoiminta liittyy reserviläisten sodan ajan 
ampumataitojen ylläpitoon, minkä johdosta ampumatoiminta ja sen suorituspaikat poik-
keavat jonkin verran perinteisestä urheiluammunnasta. Ammunnassa käytetään laajasti 
erilaisia sotilaskaliiberisia sekä puoliautomaattisia pistooleita ja kivääreitä. Omaleimaista 
ovat mm. ammunnat erittäin lyhyille ja toisaalta erittäin pitkille matkoille sekä ammunta, 
joihin liittyy liikuntasuoritus. Tarve erityyppisille ampumaradoille ja -paikoille sekä toisistaan 
poikkeaville ampuma-aseille on tästä johtuen laajempi kuin perinteisen urheiluammunnan 
puolella. 
 
Reserviläisliitto on ollut yhtenä lausunnonantajana aselain muutosprosessissa ja ampuma-
ratalakia säädettäessä. Lisäksi liittoa on kuultu järjestöjen yhteisen ampumaratafoorumin 
kautta. Liiton antamaa palautetta ja tekemiä muutosesityksiä on huomioitu vaihtelevasti. 
Nyt saadun lausuntopyynnön johdosta Reserviläisliitto toteaa seuraavaa: 
 
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista 
 
Esitämme, että ratavalvojalle sekä ammunnan johtajalle säädetään yksiselitteinen oikeus 
tarkastaa rataa käyttävän henkilön henkilötodistus, ampuma-aseiden hallussapitoon oike-
uttavat luvat  ja hänen käyttämänsä ase sekä ampumatarvikkeet. Tällöin olisi mahdollista 
selvittää rataa käyttävän henkilön käyttöoikeus radan osalta, hänen henkilöllisyytensä ja 
aselupansa sekä se, että käytettävä ase ja ampumatarvikkeet ovat radan järjestyssäännön 
mukaiset. 
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Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta 
 
Ampuma-aselain aseiden säilytykseen liittyviä säädöksiä on tuoreella ampuma-aselain 
muutoksella kiristetty. Nämä muutokset vaikuttavat vahvasti myös aktiivireserviläisiin, jotka 
harrastavat monia eri ampumalajeja, joissa käytetään toisistaan poikkeavia aseita. Myös 
metsästäjät käyttävät tyypillisesti erilaisia aseita eri eläinlajien metsästykseen liittyen. La-
kimuutoksen johdosta erilaisia asekaappeja tullaankin lähivuosina hankkimaan paljon. 
 
Reserviläisliitto esittää, että lain vaatimuksen täyttävät asekaapit sekä vaihtoehtoiset säily-
tysratkaisut määritellään asetuksessa nyt esitettyä yksiselitteisemmin ja, että käyttöön tu-
lee riittävän pitkä siirtymäaika kaapien hankkimiseksi.  
 
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 
640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi. 
 
 


